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Zoals haast traditie ontvangt u deze Nieuwsbrief
na de jaarlijkse zomervakantie. In dit bulletin
aandacht voor de stand van zaken rond Weiwerd. Drie data moet u alvast in uw agenda

zetten: zaterdag 13 september (rondwandeling
over de wierde), donderdag 23 oktober (lezing in
Verenigingsgebouw) en zaterdag I november
(landelijke Natuurwerkdag). Meer informatie
hierover en andere zahen leest u in deze
Nieuwsbrief

Open Monumentendag 2003
In aansluiting op het Jaar van de Boerderij staat de
Open monumentendag 2003 op zaterdag 13 september (en in sommige plaatsen ook op zondag 14
septernber) in het teken van Boerenbouw. De
wierde van Weiwerd heeft eeuwenlang een agrari sche functie vervuld. Verschillende boerderij en
hebben op de wierde gestaan. Wat nu nog rest is
een schuur zondet voorhuis en een'echte'boerderij,
helaas. Toch nodigen wij u weer uit om_op zaterdag
13 september deel te nemen aan de rondleiding
over de wierde in Vy'eiwerd. Om 14.00 uur begint
de wandeling, die start vanuit het Verenigingsgebouw aan de T.J. Jansenweg.

Reactie op voorontwerp
bestemmingsplan Weiwerd
In rnaaft is het zogenaamde voorontwerp bestemrningsplan gereed gekomen. Dit is een nadere uit-

werking van de Ontwikkelingsvisie Weiwerd van
2002 en de de laatste stap vóór het uiteindelijke
besternmingsplan. Wij hebben onze opmerkingen
en bezwaren ten aanzien van het voorontwerp
besternmingsplan Weiwerd ingediend. Wij hebben
het bestemmingsplan beoordeeld met als vergelijk
de vastgestelde ontwikkelingsvisie. In grote lijnen
kunnen wij ons vinden in het bestemmingsplan
zoals dat er nu ligt. Dit ligt ook in de lijn van de
verwachting, omdat wij in het proces naar een
nieuw bestemmingsplan vanaf de start betrokken
zijn geweest. Hierin hebben wij een kritische
bijdrage geleverd aan de inhoud van de visie met
nìaar een doel voor ogen: het behoud en herstel van
Weiwerd. V/ij zijn blij dat vele zaken in het plan
zijn opgenomen die wij in 1996 al in het rapport
'Behoud en herstel van Vy'eiwerd'hebben verwoord.
W¡ hebben gemeend toch nog enkele opmerkingen
te moeten maken over de inhoud van het bestemrningsplan. Enkele zakenziltt voor ons nog onduidelijk, omdat in vergelijking met de ontwikkelingsvisie enkele nieuwe passages in het stuk zijn opgenomen. ln totaal hebben wij dertig opmerkingen
ingediend, varierend van inhoudelijke bezwaren tot
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algemene opmerkingen. De reactie van de Stichting
is in afschrift naar de Milieufederatie Groningen
gestuurd. Zij hebben aangegeven in het vervolgtraject nog eens kritisch naar het ontwerpbestemmingsplan te zullen kijken. Verder heeft de Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE)
aangegeven blij te zijn met de vertaling van de Ontwikkelingsvisie Weiwerd 2002 naar het huidige
bestemmingsplan. Zij onderschrijven dit plan van
harte en dringen aan op vooryarende uitvoering.
Eind augustus hebben wij op informele wijze kennis gemaakt met een afvaardiging van SBE. Doel
was om elkaar te informeren over standpunten en
denkwijzen. (Het plan en bijbehorende kaarten is in
zijn geheel te zien op de website van de gemeente
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Lezing23 oktober
Op donderdag 23 oktober komt Jan Abrahamse
voor een lezingnaar Weiwerd, onder de titel:
Noord-Nederland, een welvarende perderie. Hlj is
onder meer (oud)hoofdredacteur van het V/addenbulletin en tot eind dit jaar van het blad Noorderbreedte. Hij heeft als weinig anderen vanaf het
begin de nauwe verbondenheid tussen natuur,
landschap en cultuur-historie gezien, en duidelijk
gemaakt dat dit met name geldt voor de drie
noordelijke provincies. Via het voor Nederland
unieke tijdschlift Noorder-breedte weet hij steeds
opnieuw de aandacht te richten op (onder meer)
natuurgebieden, archeo-logie, het karakter van de
diverse cultuurland-schappen, stedenbouw,
dorpsuitbreidingen en cultuuruitingen. Tij dens de
lezingzal hij hier uitgebreid op ingaan. Na de pauze
is er voor de aanwezigen gelegenheid om zaken
naar voren te brengen in de hoop dat zich een
levendige discussie ontwikkelt. De lezing begint
om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw van
Weiwerd. Vanaf 19.30 uur bent u van harte

welkom.

Kerkhofproject
In juli is weer overleg gevoerd met Landschapsbeheer Groningen over de besteding van de ruim
2500 euro die wij eenpaar jaar geleden in het kader
van een prijsvraag van Landschapsbeheer
Nederland hebben gewonnen voor het indienen van
het project'Kerkhof Weiwerd'. Vorig jaar zijn
enkele bomen gesnoeid. Omdat de projecten voor
2004 dienen te zijn uitgevoerd, is besloten om twee
bomen voor de voormalige boerderij van Lesman te
laten snoeien en de coniferenhaag rond het kerkhof
te vervangen door een beter passendehaag.
Groningen Seaports heeft nogmaals duidelijk ge-

maakt geen enkel belang te hebben bij het kerkhof.
Zij ziet dan ook liever dat de gemeente voor het
totale centrum van de wierde (kerkhof, klinkerpadenstructuur en beplanting) een totaal herstelproject in ontwikkeling brengt.

Langs afgerasterde paden moet voldoende ruimte
overblijven om hagen aan te kunnen planten. Deze
kwestie heeft de Stichting ook tegenover de
gemeente ter sprake gebracht._De klinkerpaden

vefionen soms hinderlijke kuilen. Het blijkt dat in
een verloren uurtje nog wel eens herstelwerk wordt
uitgevoerd door gemeentelijke medewerkers. Een
gebruiker geeft aan desnoods zelf wel herstelwerk
te willen verichten indien dat nodig is. Hier kan

Overdracht kerkhof?!
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat een
brief halverw ege 2002 naar het college van B&W is
gestuurd rnet kritiek op Groningen Seapofts over de
tegenwerking in de plannen voor het opknappen
van het kerkhof. In de brief is ook het idee geopperd om het kerkhof in eigendom onder te brengen

volgens ons niemand iets op tegen hebben. Wij
hebben de gemeente hiervan in kennis gesteld.
De algehele conclusie van de bijeenkomst is dat
iedereen blij is dat er iets in Weiwerd gebeurt en dat
er nu meer duidelijkheid is voor alle betrokkenen.

een andere instantie. Hierdoor kunnen de plannen rrogelijk voorlvarend worden opgepakt, want
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Werkzaamheden 2003

subsidiemogelijkheden zijn er genoeg.
Het verzoek van overdracht naar een andere inst-

Er staan dit jaar nog een aantal werkzaamheden op
stapel zoals de verder aanplant van hagen. De
voorbereidingen hiervoor zijn al weer opgepakt.
Verder willen we samen met de gemeente en
Seaports bekijken ofhet project Vy'eiwerd op de een
of andere manier in aanmerking komt voor subsidie
in het kader van het Kompas voor het Noorden,
maar ook voor steun uit het Belvedèreproject.
Immers, er staat nu eindelijk op papier staat wat er
wel en niet mogelijk is in Weiwerd. Behoud van
waarden met mogelijkheden voor kleinschalige
bedrijfsvestiging sluit hier perfect op aan. Nu het
bestemrningsplan zo ver gevorderd is en duidelijkheid over de inwlling bestaat, biedt dit voor
fondsenverstrekkende instellingen de garantie dat
het geen weggegooid geld is.

antie stond op de agenda in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van Seaports op 13 december
2002.Door de bestuurlijke situatie in Delfzijl is het
toen niet op de agenda terechtgekomen. Tot op dit
rnoment is het stil gebleven en is het gissen
wanneer het verzoek opnieuw besproken wordt.

Gesprek met gebruikers wierde
In april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met
de gebruikers van de wierde met als doel duidetijkheid te verschaffen wat wij als Stichting beogen
wij elkaar nodig hebben. De directe
aanleiding was het feit dat onduidelijkheid heerste
over de plaatsingswij ze v an afrasteringpalen.
Allereerst is kort ingegaan op de ontwikkelingen
rond het bestemrningsplan. Daarbij hebben wij de
de kaart Iaten zien waar mogelijkheden zijn voor
vestiging van kleinschalige bedrijvigheid. Daarna
zijn gebruikers in de gelegenheid gesteld om aan te
geven wat zij van de situatie vinden.
Voor wat beheft de paden was het merendeel van
de gebruikers niet op de hoogte van de geldende
eigendomssituatie. In de bijeenkomst hebben wij
uitgelegd dat, volgens de informatie van de
gemeente zeIf, een strook van in totaal vier meter
(2 neter aan weerszijden van ieder pad, gerekend
vanuit het hart van het klinkerpad) eigendom is van
de gerneente Delfzijl. Het was ook de gemeente die
een paarjaar geleden de paden in een herstelproject
heeft opgeknapt. Gebruikers geven aan dat ze
daarvan door de verhuurder, Groningen Seaports,
bij het ingaan van het huurcontract hier nooit met
een woord over heeft gerept. Was dit bekend
en waarorn

Landelij ke Natuurwerkdag
1 november
Zaterdag I november is Vy'eiwerd een van de
locaties tijdens de Natuurwerkdag die in Nederland
op diverse (natuur)terreinen p laatsvindt. Tij dens
deze dag, die wij samen met Landschapsbeheer
Groningen organiseren, kunt u ervaren hoe het is
om te werken aan het onderhoud van natuur en
landschap. Op het progralnma staan snoei- en
herstelwerkzaamheden op het kerkhof, knotten van
wilgen en aanplant van hagen. Meer informatie
vindt u op de website www.natuurwerkdag.nl.
U kunt zich opgeven via de website, bij de provin-

ciale coördinator, mevrouw Jeanet Edelkoort van
Landschapsbeheer Groningen ((050) 3689783)
via een van onderstaande bestuursleden.

geweest, dan hadden ze de palen volgens de
geldende breedte geplaatst. Inmiddels is de kwestie
met Seaports besproken. Zij nllen toekomstige
nieuwe gebruikers wijzen op het eigendomsrecht in
de nabijheid van klinkerpaden. De Stichting heeft
aangeboden om in gezamenlijkheid met de
desbetreffende gebruiker de palen te verzetten.
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Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen in'Weiwerd,
ideeën om zaken nog beter op te pakken of iets
geheel anders? Neem dan contact op met een van
onderstaande bestuursleden: Derk Huizinga 0505798268, Koen Köller 0596-610971, Klaas Paapst
0 59 6-6187 25, J aap Braam 0 592-37 3 635 .
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